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Förord 
Vindforsk är ett samfinansierat program för grundläggande och tillämpad 
vindkraftsforskning. Programmet pågår tre år (2006-01-01 till 2008-12-31) 
med en total omslutning på cirka 45 MSEK. 

Under programmets tredje år, och inför en planering av ett nytt program, har 
resultat och forskningsläget för ett antal teknikområden sammanställts i en 
syntesrapport som utges som Elforsk rapport 08:46 

Den sammanställda syntesrapporten är baserad på ett underlag för teknik- 
och forskningsområdena 

 

• Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv 

• Planering och tillstånd 

• Metrologi 

• Ljud från vindkraftverk 

• Miljöeffekter av vindkraft 

• Vindkraftverk i kallt klimat 

• Anslutning av vindkraftverk 

• Kosntruktion av vindkraftanläggning 

• Elsystem inom vindkraftstation 

• Drift och underhåll av vindkraftanläggning 

 

Vissa av underlagsrapporterna ges ut i Vindforks serie teknikrapporter. 

Denna underlagsrapport som är framtagen av Martin Almgren på ÅF-
Ingemansson AB beskriver området ljud från vindkraftverk. 
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Sammanfattning 
I syntesrapporten om ljud från vindkraft sammanfattas resultat från 
Vindforskprogrammet, omvärldsanalys och behov av framtida utveckling. 
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Summary 
In the synthesis report on sound from wind power, results from projects 
supported by Vindforsk are summarized. Results from other wind power 
projects in the world are also summarized and proposals for further 
development within the area are presented. 
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1 Bakgrund 

Elforsk AB ska ta fram en enhetlig syntesrapport för Vindforsk-programmet. 
Som en del i detta har Elforsk beställt av ÅF-Ingemansson att ta fram en 
syntesrapport om ljud från vindkraftverk. Delar av rapporten ska användas till 
den enhetliga syntesrapporten och underlagsrapporten om ljud ska kunna 
läsas fristående från syntesrapporten. 

Underlagsrapporten ska ha följande omfattning: 

1) Resultat från Vindforskprogrammet under programperioden 2006-2008. 
Relevanta projekt är 

V-201. Ljudspridning kring havsbaserade vindkraftverk. 

V-228. Maskering av ljud via vindinducerat bakgrundsbuller. 

V-233. Prediktering av vindkraftbuller baserad på detaljerad meteorologisk 
och geografisk information. 

V-164 Ljudemission och ljudutbredning för vindkraftverk i skogsterräng. 

 

2) Omvärldsanalys. Resultat och kunskapsläget i relation till pågående 
vindkraftutveckling. Vad är nya rön, nya problemområden, kännedom om 
nystartade projekt? Vad görs på området i andra länder? 

 

3) Framtida utveckling. Hur bedöms behoven av framtida FoU-insatser? 
Värdet för ett kommande Vindforsk att delta i? Fokus på speciella 
problemområden? Bör fortsatt utveckling i vissa fall ske bilateralt mellan 
leverantör och beställare? Vilka kunskapsluckor finns som fordrar fortsatt 
forskning? Finns nya verksamhetsområden som behöver prioriteras upp i ett 
kommande FoU-program? Ge i så fall förslag på kommande insatser. 

Martin Almgren är projektledare för ÅF-Ingemansson AB. 
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2 Resultat från Vindforskprogrammet 

2.1 V-201 Ljudspridning kring havsbaserade vindkraftverk 
Projektet utförs på KTH och Mats Åbom är projektledare. 

I projektets första del, som avslutades våren 2006, har projektgruppen tagit 
fram en ny metodik för uppmätning av ljudtransmission över stora avstånd 
(5-15 km) för havsbaserad vindkraft. Mätningar har genomförts i Kalmarsund 
under drygt ett års tid. Resultatet visade att det finns en ökad risk för 
cylindrisk utbredning vid låga frekvenser. 

I del 2 av projektet var syftet att göra ytterligare mätningar på flera avstånd 
och att ta fram underlag för en revision av Naturvårdsverkets 
beräkningsmodell för beräkning av ljud från havsbaserad vindkraft. I projektet 
skulle samverkan med ett danskt projekt ske. 

Projektet finns redovisat i referens 1, 2 och 3. 

Den utvecklade mätmetodiken innebär att ljud av väl definierade frekvenser 
skickas ut från en högt belägen ljudkälla och registreras med ett antal 
mikrofoner placerade på en rät linje riktad mot ljudkällan. På så vis skapas en 
riktningskänslig mikrofon. Registreringsutrustningen placerades vid 
Hammarby på Öland. Som ljudkällor användes en Kockumstyfon, med 
grundtonen 200 Hz och en överton vid 400 Hz, tillsammans med en högtalare 
med ett kvartsvågrör avstämt till 80 Hz. Tyfonen hade ljudeffektnivån eller 
källjudet 141 dB re 1 pW vid 200 Hz, inget värde angivet för 400 Hz. 
Ljudeffektnivån för 80 Hz-källan var 124 dB. De var placerade på höjden 30 
meter över havsytan vid Utgrundens f.d. fyr. För analysen av signalen vid 
mottagaren användes en teknik bestående av medelvärdesbildning i 
tidsplanet, Kalman-filtrering och FFT i olika steg. Avståndet mellan ljudkälla 
och mikrofoner var 9,75 kilometer varav 0,75 kilometer över land. 

Mätresultaten från alla vindriktningar har medtagits. 260° motsvarar medvind 
från källa till mottagare. Vindriktningarna under mätperioden visas i Figur 1.  
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Figur 1 (från referens 1) Den relativa förekomsten av vindriktningar vid 
mätningarna i Kalmarsund.  

När uppmätt ljudutbredningsdämpning korrigerats för reflektionsförstärkning i 
vattenytan, vilken sätts till 3 dB, och luftabsorptionsdämpning, som beräknas 
enligt ISO 9613-1, erhålls en geometrisk ljudutbredningsdämpning TL, se 
Figur 2. Därefter har ett antagande gjorts att de mätta TL-värdena vid 200 Hz 
påverkas av markdämpning med 14 dB, medan 80 Hz och 400 Hz-värdena 
inte påverkas av markdämpning. Anledningen till detta antagande är att 200 
och 400 Hz-värdena härstammar från samma ljudkälla och då antas ha 
samma geometriska spridning. Ljudutbredningsdämpningen vid 200 Hz 
stämmer också med mätresultat från en äldre dansk undersökning. I Figur 4 
och Figur 5 visas motsvarande kumulativa fördelningar. Den kumulativa 
fördelningen visar hur stor andel av mättiden ljudutbredningsdämpningen 
överstiger ett visst TL-värde. Halva mättiden överskreds TL-värdet 74 dB vid 
400 Hz, 79 dB vid 80 Hz och 87 dB vid 200 Hz enligt Figur 4. 
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Figur 2 (från referens 1) Den relativa fördelningen av 
ljudutbredningsdämpning TL orsakad av geometrisk spridning vid 
mätningarna i Kalmarsund. Det vertikala strecket vid 80 dB motsvarar rent 
sfärisk spridning. Det vertikala strecket vid 64 dB motsvarar sfärisk spridning 
i 200 m och därefter cylindrisk spridning. 
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Figur 3 (från referens 1) Den relativa fördelningen av 
ljudutbredningsdämpning TL orsakad av geometrisk spridning vid 
mätningarna i Kalmarsund efter att 14 dB subtraherats från värdena mätta 
vid 200 Hz och värdena vid 80, 200 och 400 Hz sammanräknats. Det vertikala 
strecket vid 80 dB motsvarar rent sfärisk spridning. Det vertikala strecket vid 
64 dB motsvarar sfärisk spridning i 200 m och därefter cylindrisk spridning. 
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Figur 4 (från referens 1) Den kumulativa fördelningen av 
ljudutbredningsdämpning TL orsakad av geometrisk spridning vid 
mätningarna i Kalmarsund. Det vertikala strecket vid 80 dB motsvarar rent 
sfärisk spridning. Det vertikala strecket vid 64 dB motsvarar sfärisk spridning 
i 200 m och därefter cylindrisk spridning. 
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Figur 5 (från referens 1) Den kumulativa fördelningen av 
ljudutbredningsdämpning TL orsakad av geometrisk spridning vid 
mätningarna i Kalmarsund efter att 14 dB subtraherats från värdena mätta 
vid 200 Hz och värdena vid 80, 200 och 400 Hz sammanräknats. Det vertikala 
strecket vid 80 dB motsvarar rent sfärisk spridning. Det vertikala strecket vid 
64 dB motsvarar sfärisk spridning i 200 m och därefter cylindrisk spridning. 

 

Ur de korrigerade värdena för ljudutbredningsdämpning i Figur 5 har Tabell 1 
bestämts. 

Tabell 1 (från referens 1) Sammanfattning av ljudutbredningsdämpning 
orsakad av geometrisk spridning baserad på mätningar i juni 2005 och juni 
2006. Average TL motsvarar den ljudutbredningsdämpning som ger en 
ekvivalent ljudnivå under mätperioden.  TL10 är den 
ljudutbredningsdämpning som överskrids under 10% av mättiden och TL90 är 
den ljudutbredningsdämpning som överskrids under 90% av mättiden 
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Markdämpning är ett interferensfenomen som brukar ge störst effekt kring 
200 - 400 Hz för mjuk mark. Vid ljudutbredning över hårda ytor blir 
markdämpningen mindre och förskjuts mot högre frekvenser. Markdämpning 
kan beräknas med Nord2000, se referens 13. Ett alternativ hade varit att  
beräkna markdämpningen och därefter korrigera. 

Analysen i referens 2 använder resultaten i referens 1 och kommer fram till 
att den omslagspunkt från sfärisk till cylindrisk spridning bör vara större än de 
200 m som anges i Naturvårdsverkets beräkningsmodell för ljudutbredning 
över hav, se referens 6. Det sägs att Naturvårdsverkets modell överskattar 
ljudnivån med ca 5 dB i det aktuella fallet och att omslagspunkten i detta fall 
bör sättas till 700 m. 

Mats Åbom, se referens 4, påpekar att resultaten för utbredningsdämpningen 
avser den aktuella platsen och årstiden. Han berättar vidare att mätningarna 
vid olika avstånd inte gav tillräcklig statistisk noggrannhet och därför inte 
medtagits i analysen i referens 1 - 3. Mats Åbom förordar att en detaljerad 
modellering av ljudutbredningen görs för att jämföra med mätresultaten. Se 
avsnitt 2.3. 

2.2 V-228 Maskering av ljud via vindinducerat 
bakgrundsbuller 

Projektet utförs på KTH och Mats Åbom är projektledare. 

KTH har i ett licentiat-projekt, som avslutades hösten 2006 tagit fram 
kunskap kring maskering av ljud från vindkraft via vindinducerat 
bakgrundsljud, framförallt från vegetation. Syftet med det aktuella 
Vindforskprojektet är att komplettera detta arbete särskilt vad gäller vågbrus 
och upplevd störning. 

Projektet finns redovisat i referens 7, 8 och 9. 

Karl Bolin på MWL/KTH har lämnat ett bidrag till modelleringen av ljud från 
havsbrus och havsbruset maskerande inverkan som redovisas i referens 10 
och 15. Se även avsnitt 3.2. Karl har vidare redovisat arbetet med 
modellering av vegetationsljud och en förstudie av psykoakustiska test med 
hörtröskeln för vindkraftljud vid maskerande vegetationsljud. Karl Bolin pekar 
på skillnaden mellan hörtröskel för vindkraftljud i närvaro av bakgrundsljud 
och störning av vindkraftljud. 

Karl har under hösten 2007 i samarbete med Mats Nilsson på SU arbetat 
vidare med att ta fram metoder för kvantifiering av störning genom tester och 
korrelation med hörbarhet. Under våren har den psykoakustiska provningen 
startat. 

I Figur 6 visas exempel på beräkningsprecisionen för den utvecklade 
modellen. I Figur 7 visas resultatet av ett inledande hörbarhetsförsök med 
några försökspersoner. Vid försöken med bakgrundsljud från vegetation 
visade det sig att försökspersonerna fortfarande kunde urskilja ljudet från 
vindkraftverken då detta var 8 – 18 dB tystare än vegetationsljudet. 
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Figur 6 (från referens 9) Beräknade (linjer) och uppmätta 
tredjedelsoktavbandsspektrum vid 4,6 m/s (röd) och 8,3 m/s på 10 m höjd 
100 m från en skogskant med blandad skog. 
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Figur 7 (från referens 9). Resultat från hörbarhetsförsök. Den övre figuren 
visar hörtröskelnivån vid 50% detektion och den undre vid 29% detektion. 
Den gröna stapeln anger signal/brusförhållandet för hörbarheten av ett 
vindkraftverk och den gula för en vindkraftpark. Coniferous är barrträd och 
deciduous avser lövträd. De röda rutorna är hörbarhetströskeln som 
beräknats med en särskild metod. 
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Projektet pågår. Slutmålet är en beräkningsmodell med vars hjälp 
möjligheterna att använda trädsus och vågbrus för att maskera 
vindkraftbuller kan bedömas. 
 

2.3 V-233 Prediktering av vindkraftbuller baserad på 
detaljerad meteorologisk och geografisk information 

Projektet utförs på FOI och Ilkka Karasalo är projektledare. 

Projektet avser analys av befintliga mätdata för ljudutbredning över 
Kalmarsund genom jämförelser med beräkningar med 
ljudutbredningsmodellering som utnyttjar detaljerade meteorologiska data. 
Analysen görs i första hand med XRAY, men utbredningsmodeller av annan 
typ kommer att användas för kompletteringar och verifieringar. 

Projektet finns redovisat i en lägesrapport från maj 2008, se referens 11 och 
12. 

Ljudmätningar utförda av KTH och mätningar av atmosfärsparametrar utförda 
av Uppsala universitet under en vecka i juni 2005 ska analyseras. 
Ljudmätningarna och en del av atmosfärsmätningarna finns redovisade i 
referens 1. Ljudmätningarna använde ljudkällor utplacerade på Utgrundens 
fyr i Kalmarsund och ljudet mättes på drygt 9 km avstånd vid Hammarby på 
Öland. 

De under mätveckan insamlade atmosfärsdata omfattar dels registreringar av 
temperatur, vindhastighet och vindriktning upp till 90 möh. med sensorer på 
en mast vid Utgrundens fyr, dels registreringar av vindhastighet och riktning 
upp till 3000-4500 möh vid Hammarby med teodolitspårning av friflygande 
ballonger, dels registreringar av tryck, temperatur och luftfuktighet upp till ca 
6500-13000 möh vid Hammarby med ballongmonterade radiosonder. 

Ljudutbredningsmodellerna kräver som atmosfärsindata ljudhastigheten, 
absorptionen och tätheten som funktioner av horisontella avståndet r (till 
källan) och höjden z i vertikalplanet genom käll- och mottagarpunkterna. 
Dessa har beräknats för mätveckan utgående från SMHIs körningar av 
prognosmodellen HIRLAM i fyra punkter kring Utgrunden och Hammarby på 
Öland genom linjär interpolation av data. I Figur 8 visas ett resultat för 
ljudhastigheten. 
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Figur 8 Effektiva ljudhastigheten i vertikalplanet genom Utgrunden och 
Hammarby den 18 juni 2005 kl. 15:00:00, beräknad genom interpolation till 
data i HIRLAM 

 

Exempel på beräknad och uppmätt transmissionsförlust, dvs 
ljudutbredningsdämpning, från 1 m till 9750 m visas i Figur 9. Mellan klockan 
18 och 19 är det en ”glugg” i den blåa kurvan i Figur 9, dvs i beräknade data. 
Det beror på att ljudhastighetsprofilen medför att det blir ljudskugga i 
mottagarpunkten. Strålgångsprogrammet ger då inget ljudtryck. 
Strålgångsmodellen ger ingen bra överensstämmelse. Författarna har också 
tillämpat den så kallad normalmodmodellen, se Figur 10 och Figur 11 med 
betydligt bättre överensstämmelse. 
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Figur 9 Transmissionsförlust vid 200 Hz som funktion av klockslag för en dag 
i juni 2005. Blått: Modellprediktioner med XRAY med atmosfärsdata 
interpolerade till HIRLAM-data. Rött: Medelvärde samt 
standaravvikelseintervall för mätdata under respektive dag. 
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Figur 10 (från referens 12) Ljudutbredningsdämpningen TL har beräknats 
med normalmodemodellen. De uppmätta värdena kommer från arbetet i 
referens 1. 
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Figur 11 (från referens 12). Beräknad ljudutbredningsdämpning i ett 
vertikalplan genom källan och mottagaren 

Enligt Mats Åbom, referens 4, har man också testat modellering med PE 
(parabolic equation) och fått bra överensstämmelse. 
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3 Omvärldsanalys 

3.1 Elforsk-rapport 06:02 2006 
I rapporten, se referens 14, gjordes en litteratursammanställning över 
kunskapsläget 2005. Där konstaterades bland annat att om 
Naturvårdsverkets beräkningsmodell för ljudutbredning från vindkraftverk 
över hav vore generellt giltig borde klagomål beträffande ljudstörningar från 
havsbaserade vindkraftverk förekomma. Några sådana har vi inte kunnat få 
fram vare sig från Sverige (Bockstigen), Danmark (Middelgrunden, Nysteds 
havmöllepark och Horns Rev) eller Nederländerna. Vid Middelgrunden och 
Nysted blir ljudnivån beräknad med Naturvårdsverkets modell för 
havsbaserad vindkraft kring 48 dBA vid landområden på 4,5 respektive 7 km 
avstånd. Enligt störningsstudierna från Miljömedicin på Göteborgs Universitet 
uppfattas sådana nivåer som störande av många. 

För att sätta riktvärden för ljud från vindkraftverk används internationellt två 
metoder. I den ena anges riktvärde för en ekvivalent ljudnivå. I den andra 
relateras ljudnivån till bakgrundsljudet. Naturvårdsverket planerar att ange 
ett riktvärde för ekvivalent ljudnivå i kombination med ett strängare riktvärde 
för platser med topografiskt ogynnsamma omständigheter. Anledningen är att 
det kan finnas platser med sådan topografi att vindalstrat bakgrundsljud blir 
lågt medan vindkraftverket hörs. Då bör man, enligt Elforsk-rapporten, också 
tillåta högre ljud från vindkraft i de fall ljudet maskeras av exempelvis 
havsbrus. Det alternativ som bedöms ge minst problem med klagomål i 
efterhand är ett riktvärde baserat på uppmätt bakgrundsljud i kombination 
med en övre nivågräns. 

 

3.2 Maskering av vindkraftljud via naturligt bakgrundsljud 
– särskilt havsbrus 

I ett examensarbete initierat vid ÅF-Ingemansson och stött av Vattenfall 
Vindkraft har Paul Appelqvist tagit fram en modell för ljud från vågor vid 
stränder och belyst möjligheterna till maskering av vindkraftljud, se referens 
15 och referens 10. 

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige är omdiskuterad på grund av de potentiella 
störningsupplevelser som följer. Här ses oönskat ljud d.v.s. buller som ett av 
de största motargumenten för en fortsatt utbyggnad. Vindkraftsljud har en ny 
och annorlunda karaktär jämfört med andra välkända ljudkällor i samhället 
som t.ex. trafikljud, flygplansljud och järnvägsljud. Vindkraften introducerar 
dessutom oönskat ljud i tidigare ej drabbade miljöer då vindkraftparker ofta 
är lokaliserade till avlägsna lantliga platser eller till havs. Detta ställer krav på 
föreskrifter gällande vindkraftsljud vilka måste ta hänsyn till en rad nya 
aspekter i bedömningen. En bedömningsgrund som används i ett flertal 
länder, dock ej i Sverige som använder absoluta riktvärden, är att relatera 
vindkraftsljudet till bakgrundsnivån där en viss maskeringseffekt av 
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vindkraftsljudet förutsetts. Denna maskeringseffekt är möjlig då naturligt 
bakgrundsljud som vindinducerat vegetationsljud eller ljud från vågor har 
visat sig besitta stora likheter med det dominerande bredbandiga 
vindkraftsljudet. När bakgrundsnivån är antingen lägre eller högre än för 
normalfallet t.ex. vid vindskyddade topografiska lägen eller kustnära 
bebyggelse kan variationer i maskeringseffekten uppträda. Dessa variationer 
kan endera ge ökad eller minskad risk till störning av oönskat ljud. 

 

För platser med låg bakgrundsnivå kan det vara nödvändigt att införa 
restriktivare riktvärden för att undvika störningar. Störningarna kan bli 
särskilt framträdande vid stora skillnader i vindhastighet mellan aggregat och 
mottagarpunkt. Detta beror på att det vindinducerade vegetationsljudet blir 
lägre än förväntat vid mottagarpunkten. Gällande vegetationsljud finns det väl 
utarbetade prediktionsmodeller som kan utnyttjas vid en bestämning av 
vegetationsljud för varierande vindhastighet. 

 

Beträffande kustnära bebyggelse där ljud från vågor kan ge en förhöjd 
bakgrundsnivå är dess maskeringseffekt på vindkraftsljud dåligt undersökt. 
Denna potentiella maskering skulle kunna utnyttjas för att tillåta högre 
energiuttag från havsbaserade vindkraftverk utan risken att störningar 
uppträder vid kustnära bebyggelse. För att fastställa maskeringspotentialen 
på vindkraftsljud via havsbrus genomförs en omfattande fältstudie där 
mätningar utförs på 15 mätplatser längs den svenska kusten. Analysen visar 
på att för gällande svenska riktvärde på 40 dB(A) är maskeringseffekten vid 
strandlinjen god. Om däremot vindkraftsljudet betingar likvärdig 
ljudtrycksnivå med havsbruset, en ljudtrycknivå på strax över 60 dB(A) för 
0.5 m vågor, är maskeringseffekten mindre säker. Strandlinjen kan betraktas 
som en linjekälla varvid en avståndsdämpning på 3 dB per avståndsdubbling 
kan förutsättas vilket är verifierat för korta avstånd och i viss mån för längre 
avstånd. Baserat på utförda mätningar framställs en skalningsmodell för 
tersbandsspektra samt en regressionsmodell för ljudtrycksnivå, se Figur 12, 
där dock fler mätningar behövs för ytterligare verifikation. En viktig 
parameter gällande havsbrusets egenskaper är bottenlutningen fram till 
strandlinjen. Regressionsmodellens överensstämmelse med mätdata är 
mycket god. 

Slutsatsen av denna studie är att platser med från normalfallet avvikande 
bakgrundsnivå bör beaktas och den rekommenderade metoden för att 
fastställa dess effekt är mätningar i kombination med prediktionsmodeller. 
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Figur 12 (från referens 15) Regressionsanalys av ljudnivå och våghöjd 

3.3 Second International Conference on Wind Turbine 
Noise, Lyon 20-21 September 2007 

Den första ”Wind turbine noise”-konferensen gick i Berlin 2005 och 
sammanfattas i referens 14. Nedan ges titlar och i en del fall resumé av några 
av föredragen vid den andra konferensen i Lyon 2007, referens 16. 

 

Theoretical analysis of wind turbine used to power a stand-alone 
solar desalination unit in selected coastal areas of Egypt 

Zeinab Sayed Abdel-Rehim 

Mechanical Engineering Department, National Research Center , Dokki, Giza , 
Egypt 

 

Long range sound transmission over the sea with application to wind 
turbine noise 

Mats Åbom and Mathieu Boué, The Marcus Wallenberg Laboratory (MWL) 
KTH, SE-100 44 Stockholm, SWEDEN 

Resumé, se avsnitt 2.1. 
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In-home wind turbine noise is conducive to vibroacoustic disease 

Mariana Alves-Pereira, ERISA-Lusofona University, Lisbon, Portugal 
Nuno A. A. Castelo Branco, Center for Human Performance, Alverca, Portugal 

Alves-Pereira och Castelo Branco menar att infraljud och lågfrekvent ljud från 
bland annat vindkraftverk kan ge upphov till VAD, Vibro-Acoustic Disease. 
Detta är den patologiska förändring som uppstår efter upprepad exponering 
för infraljud och lågfrekvent ljud i arbetet, i bostaden eller på fritiden. 
Symtomen beskrivs i andra artiklar av författarna. På konferensen i Lyon 
rönte författarna stort motstånd. En granskning av VAD görs också i referens 
17, se avsnitt 3.4. 

Masking of wind turbine sound by sea waves  

Paul Appelqvist ÅF-Ingemansson, Martin Almgren ÅF-Ingemansson, Karl Bolin 
Royal Institute of Technology, Mats Åbom Royal Institute of Technology 

Se avsnitt 3.2 

A Variety of Wind Turbine Noise Regulations in the United States - 
2007 

James D. Barnes, Acentech Incorporated, 33 Moulton Street, Cambridge, MA 
02138, USA 

Investigating the audibility of wind turbines in the presence of 
vegetation noises 

Karl Bolin, The Marcus Wallenberg Laboratory, KTH, SE-100 44 Stockholm, 
SWEDEN 

Se avsnitt 2.2. 

What is the real background noise?  

Dick Bowdler, New Acoustics UK  

Författaren illustrerar de skillnader som kan uppstå vid mätning av 
vindrelaterat bakgrundsljud. I Storbritannien sätts riktvärdet efter uppmätt 
bakgrundsljud och sådana mätningar förekommer därför ofta. 

Författaren ger följande råd: 

Att göra mätningarna är bara halva uppgiften. 

• Plotta alltid och undersök tidsserien 

• Täcker data tillräckligt stort intervall för vindhastighet och 
vindriktning? 

• Ger polynomanpassningen till mätpunkterna en flack S-kurva som kan 
visas sammansatt av en icke vindrelaterad komponent och en 
vindalstrad komponent? Den icke vindrelaterade komponenten kan 
vara orsakad av forsar, trafik, lantbruk. 

• Vad är nivån för den icke vindrelaterade komponenten? Varför är den 
på den nivå den är? 

• Vad är nivån vid 10 m/s (om den inte är signifikant påverkad av icke 
vindrelaterat ljud)? Generellt sett är den i ett intervall från 35 dB i ett 



 

20 
 

väl vindskyddat område som inte har många ljudalstrande föremål till 
45 dB i ett vindexponerat område med många träd. Håll i minnet också 
att vindexponeringen är relativt anemometerpositionen. Om ljudnivån 
ligger utanför detta område, finns det ett bra skäl? 

Wind Farms Noise Predictions and the Risks of Conservatism 

Andrew Bullmore, Justin Adcock, Mark Jiggins, Matthew Cand, Hoare Lea 
Acoustics, Level 3, Glen House, 200 – 208 Tottenham Court Road, London 
W1T 7PL 

Living with aerodynamic modulation, low frequency vibration and 
sleep deprivation - how wind turbines inappropriately placed can act 
collectively and destroy rural quietitude 

Julian.T.Davis BSc (Agric) MBPR Jane Davis MA 

Ett inlägg av kringboende som känner sig störda av närliggande vindkraft i 
Storbritannien. 

Review of post-construction compliance assessment conditions in 
various wind farm planning permits from New Zealand and Victoria 
(Australia)  

Christophe Delaire Marshal Day Acoustics Australia 

Ger synpunkter på hur ett kontrollprogram för ljud ska utföras. Förslagen 
baseras på erfarenheter från flera redan byggda vindkraftparker i Nya 
Zealand. Författaren tycker att ljudövervakningsmätningar ska genomföras 
under en period då värsta vindförhållandena råder då den övervakade 
fastigheten ligger nedströms de närmsta vindkraftverken. Vidare ska 
uppfyllelsen av riktvärdena kontrolleras under två ljudövervakningsperioder 
åtskilda av minst tio månader men högst 12 månader. 

Applicability of TLM to Wind Turbine Noise Prediction  

Guillaume Dutilleux, Acoustics Group, CETE de l'est – Laboratoire Régional 
des Ponts et Chaussées de Strasbourg, 11, rue Jean Mentelin, BP 9, 67035 
Strasbourg CEDEX 2, France 

TLM är en speciell ljudberäkningsmetod som författaren introducerar för att 
kunna räkna ljudet uppströms ett vindkraftverk. 

Recommendations for an improved quality of the acoustics of wind 
farm projects 

Pierre Dutilleux, Joachim Gabriel, DEWI GmbH – Deutsches Windenergie-
Institut, Ebertstrasse 96, D-26382 Wilhelmshaven 

Författarna jämför projekteringsförfarandena i Frankrike och Tyskland och ger 
rekommendationer för hur man ska förbättra den akustiska kvaliteten och öka 
acceptansen. Här är några exempel: 

• Anpassa vindparksutformningen till landets regler för buller. 

• Bedöm bakgrundsbullret med tillräckligt många detaljer. Det innefattar 
normalt långtidsmätningar eller upprepade mätningar 

• Var konservativ och lägg in säkerhetsmarginal på minst 2 dB för att ta 
hänsyn till osäkerheter i den akustiska undersökningen 
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• Även om vissa frågeställningar inte verkar relevanta till att börja med 
för processen med bygglovet, såsom smalbandstonaliteten i Frankrike, 
lägg ändå vikt vid det eftersom de kringboende efter ett tag kan bli 
känsliga för detta. 

• Undvik missförstånd genom att adressera de relevanta 
perceptionsfrågeställningarna. Medan experter och administratörer kan 
argumentera kring akustiska indikatorer som Leq, L90 eller L50, kan 
motståndare reagera på grund av toner som inte omfattas av dessa 
indikatorer. 

• Välj vindturbiner vars akustiska egenskaper är anpassade till projektet. 
Beroende på land, kan fokus vara på högre vindhastigheter, såsom i 
Tyskland, eller medelhöga hastigheter, såsom i Frankrike. Det finns 
tillverkare som har landsspecifika akustiska egenskaper. 

• Om vindturbinen ger ett oväntat ljud efter driftsättning och 
övertagande, var ihärdig och fixa det innan opponenterna gör en stor 
sak på lång sikt av de inledande problemen. 

• Kom ihåg att nästan inget smalbandigt tonalt ljud ska emitteras av en 
”state-of-the art”-turbin. 

• Använd alla tillgängliga möjligheter i driftssystemet för hantering av 
vindkraftparken för att reducera ljudemissionen när det är nödvändigt. 
Det kan röra sig om tids- och väderberoende effektbegränsningar. 

• Se över alla kritiska frågeställningar i projektet under en akustisk ”due 
diligence” innan vindkraftparken byggs. Många möjliga problem kan 
identifieras i planeringsstadiet och lösningar kan hittas enklare och 
billigare än när vindkraftparken är i drift och grannarna klagar. 

Domestic Wind Turbines 

Gwyn Mapp, Bureau Veritas, 30 Great Guildford Street, London, SE1 0ES.  

Författaren har studerat mikrovindturbiner med effekter mindre än 100 kW. 
Ljudet till omgivningen var inte ett problem i relation till bakgrundsljudet. För 
vindturbiner vars stativ fästs på hus kan vibrationer överförda till byggnaden 
ge störande stomljud trots att vibrationsisolerande infästningar använts. 

Low Frequency Noise from Wind Turbines 

Malcolm Hayes., Hayes McKenzie Partnership Ltd, Lodge Park, Tre'r-ddol, 
Machynlleth. POWYS, Wales 

Tre fall där kringboende klagat på lågfrekvent ljud undersöktes. Mätningar 
och jämförelse med DEFRAs lågfrekvenskriteria visade att infraljud och 
lågfrekvent ljud var inget problem. Lågfrekvensljudet låg normalt vid eller 
under hörbarhetströskeln då det var tyst i övrigt på natten. Inomhus var 
ljudet dock troligen hörbart. 

Assessment of Sound and Infrasound at the Pubnico Point Wind Farm 

Brian Howe, MEng, MBA, Peng, Nick McCabe, Peng, HGC Engineering, 2000 
Argentia Road, Plaza 1, Suite 203, Mississauga, ON, Canada L5N 1P7 

Towards a review of NZ Standard NZS6808 : 1998 Acoustics - 
Assessment & Measurement of Sound From Wind Turbine Generators  
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Malcolm Hunt, Malcolm Hunt Associates, P O Box 11-294, Wellington. New 
Zealand 

Passive and Active Dynamic Vibration Absorbers for Gear Box Noise 
Reduction in Wind Turbines  

Illgen, A.; Drossel, W.- G.; Wittstock, V.; Neugebauer, R., Fraunhofer 
Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU, Dresden, Germany, 
Mitsch, F.; Hanus, K.- H., ESM GmbH, Rimbach, Germany, Lorenz 
Wiedemann, SCHIRMER GMBH • BERATENDE INGENIEURE, Dresden, 
Germany 

Noise prediction of a new 34 MW wind farm  

Antonio Iannotti, Fabio Serpilli, Dipartimento di Energetica – Università 
Politecnica delle Marche, Ancona, Italy 

An Approach to RANS Based Prediction of Airfoil Trailing Edge Far-
Field Noise 

M. Kamruzzaman, Th. Lutz and E. Krämer, Institute of Aerodynamics & Gas 
Dynamics(IAG), Universität Stuttgart, Pfaffenwaldring 21, D-70550 Stuttgart, 
Germany. 

A NEW MECHANISM IN VAWT 

Prof.R.V.Sharma, Ravi Kumar Singh (1), Nitin Kumar (2), Assistant Professor, 
Department of Mechanical Engineering,NIT,Jamshedpur-831014, (1) 2nd 
Year(B.Tech.), Department of Mechanical Engineering,NIT,Jamshedpur-
831014, (2) 3rd Year(B.Tech.), Department of Mechanical 
Engineering,NIT,Jamshedpur-831014. 

Advanced methods for online vibration monitoring of wind turbines  

Patrick Labeyrie, CMS Division Technical Manager, AREVA expert in 
Conditional Maintenance, Frédéric Champavier, Diagnostic specialist of 
rotating machines, 01dB-Metravib – 13795 Aix en Provence (France) 

Aerodynamic noise from micro wind turbines : Current situation and 
future perspectives  

Damien Leclercq, Con Doolan, School of Mechanical Engineering. The 
University of Adelaide, Adelaide, SA 5005, Australia 

Auralization and assessments of annoyance from wind turbines  

Søren V. Legarth, Delta Acoustics Denmark 

Ljud från vindkraftverk spelades in och auraliserades på avstånd som är 
relevanta för de danska bullerreglerna. Auraliseringen baserades på den 
nordiska beräkningsmodellen Nord2000. Effekten av naturligt bakgrundsljud 
på störning av ljud från vindkraftverk undersöktes också. Lyssningsförsök 
utfördes med försökspersoner som var representativa för människor som bor 
på landsbygden i närheten av vindkraftverk. Bakgrundsljudet visade sig ha 
stor betydelse för upplevd störning. 

Evaluating the potential health impacts of wind turbine noise for 
environmental assessments 
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Dr. D.S. Michaud, Dr. S.E. Keith, Consumer and Clinical Radiation Protection 
Bureau, Health Canada, Ottawa, Ontario, K1A1C1 

Residual loudness of wind turbine sound in the presence of ambient 
sound  

David A. Nelson, NCE Bd. Cert. Nelson Acoustics PO Box 879 Elgin TX 78621 

PREDICTION OF WIND TURBINE NOISE AND COMPARISON TO 
EXPERIMENT  

Stefan Oerlemans and Gerard Schepers, National Aerospace Laboratory NLR, 
The Netherlands, Energy research Centre of the Netherlands ECN  

Uncloaking the Nature of Wind Turbines - Using the Science of 
Meteorology  

William K. G. Palmer B.A.Sc. P. Eng., TRI-LEA-EM RR 5, Paisley, ON N0G 2N0 
Canada 

WIND FARM PERCEPTION – A STUDY ON ACOUSTIC AND VISUAL 
IMPACT OF WIND TURBINES ON RESIDENTS IN THE NETHERLANDS 

Eja Pedersen (1), Jelte Bouma (2), Roel Bakker (3), Frits van den Berg (4), 
(1) Occupational and Environmental Medicine, Göteborg University; Sweden, 
(2) Science Shop for Medicine and Public Health, University Medical Centre 
Groningen, the Netherlands, (3) Northern Centre for Healthcare Research, 
University Medical Centre Groningen, the Netherlands, (4) Science Shop for 
Physics, University of Groningen, the Netherlands 

Bland de preliminära resultaten som presenterades vid konferensen var att 
om den boende hade ekonomiska intressen i vindkraftverken var den 
upplevda störningen låg. 

SIROCCO: Silent Rotors by Acoustic Optimisation  

G. Schepers, T. Curvers1 S. rlemans2 K. Braun, T. Lutz, A. Herrig, W. Wuerz3 
A. Matesanz, A. Gonzalez 4, 1Energy Research Centre of the Netherlands, 
ECN, The Netherlands, 2National Aerospace Laboratory NLR, The Netherlands, 
3University of Stuttgart, Germany, 4Gamesa Eólica, Spain 

SIROCCO-projektet syftar till att ta fram metoder att göra vindkraftverken 
tystare. Bland annat genom att hitta, visualisera och modellera ljudkällorna. 
Nedanstående två bilder är exempel på visualisering. 
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Figur 13 Från Schepers et al WTN Lyon 2007 

 

 

Figur 14 Från Schepers et al WTN Lyon 2007 

Calculate noise of wind-farms 

Sénat, Claude; Garrigues, Sébastien; Gamba, René, Gamba Acoustique & 
Associés, buro parc2, BP 163, 31676 Labege cedex, France 
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Low frequency Noise from Large Wind Turbines  

Bo Søndergaard, Delta Denmark 

Se avsnitt 3.5 

Wind Farm Noise and Regulations in the Eastern United States  

Hilkat Soysal, Oguz Soysal, Frostburg State University, Department of Physics 
and Engineering, Frostburg MD 21532 

Wind profiles over complex terrain  

Frits van den Berg, University of Groningen, Groningen, The Netherlands 

Taking into account of atmospheric conditions for a spatio-time 
localization of the aerodynamic sources on a moving blade by the 
method of acoustic imagery 

Dominique VINCENT, Vincent BENOIT, ACB Engineering - Acoustics Consulting 
& Sales Company, 11E rue Lavoisier 95220 Herblay France 

3.4 Andmyran Vindpark AS. Riktvärde för lågfrekvent ljud 
Rapporten enligt referens 17 har gjorts på uppdrag av Andmyran Vindpark AS 
och Triventus Consulting AB för att ge kommentarer kommunens krav på ett 
generellt minsta avstånd på 1200 m mellan bostadshus och vindkraftverk. 
Kommunen har refererat till Alves-Pereiras arbeten om Vibro-Acoustic 
Disease, VAD. Rapporten i referens 17 har skickats till norska myndigheter 
(Mdep, SFT och NVE) i april 2008, som beslutsunderlag för rekommendation 
om hantering av lågfrekvent ljud från vindkraftverk och för att skapa 
prejudikat i framtida koncessionsförhandlingar. 

Uppdraget var att ta fram vetenskapligt och fackligt underlag för bedömning 
av lågfrekvent ljud från vindkraft. Slutsatsen är att infraljud från den 
planerade Andmyran vindpark inte är märkbar eller hörbar. Det finns ingen 
grund att anta att Vibro-Acoustic Disease, VAD, är ett problem för ljud från 
vindkraftverk – varken vid den planerade Andmyran vindpark eller andra 
vindparker. Lågfrekvent ljud kommer inte att vara dimensionerande med 
avseende på risk för störning. 

 

VAD är en sjukdom som först manifesterar sig som en förtjockning av vävnad 
i hjärt-kärlsystemet och som efterhand för till andra lidanden som allergier, 
reducerad lungfunktion och reumatisk sjukdom. VAD utlöses av kontinuerligt 
lågfrekvent ljud och har observerats i arbetsmiljö, särskilt bland flygtekniker., 
från ca 1950. En portugisisk forskargrupp med bland annat Branco och Alves-
Pereira har arbetat med VAD sedan slutet av 90-talet. De arbetsmiljöer de 
tidigare har rapporterat från avser höga lågfrekventa ljudnivåer över 90 dB. 
Nu anser de att lågfrekvent ljud från vindkraftverk, med nivåer under 
hörtröskeln, kan ge VAD eftersom exponeringen är långvarig, se 
konferensbidrag i referens 16. Vid konferensen i Lyon fick Alves-Pereira stark 
och bred kritik från den närvarande församlingen, härav flera forskare, även 
inom miljömedicin. Församlingen menade att Branco och Alves-Pereira inte 
hade kontroll över dosen (ljudpåverkan), inte hade kontrollgrupper och inte 
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hade kontroll över andra förhållanden. I referens 17 dras slutsatsen att den 
övriga bullerforskningsmiljön inte godtar Branco och Alves-Pereiras hypoteser 
och att resultaten av den portugisiska gruppen är alltför löst grundlagda för 
att hypoteserna ska få praktiska konsekvenser för reglering av ljud, i alla fall 
av ljud i omgivningen. Det är inte rimligt med skador från ljud under 
känseltröskeln för lågfrekvent ljud eller infraljud. 

 

I rapporten har en beräkning av lågfrekvent ljud inomhus på 500 och 1000 m 
avstånd från närmsta vindkraftverk i Andmyran vindpark gjorts, se Figur 15. 
En jämförelse görs med svenska Socialstyrelsens riktvärde för lågfrekvent ljud 
inomhus.  

 

Jämförelse med Socialstyrelsens riktvärde för ljud inomhus
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Figur 15 (från referens 17) Beräknade ovägda ljudtrycksnivåer inomhus på 
500 och 1000 m avstånd rakt österut från verk 28 jämfört med svenska 
Socialstyrelsens riktvärde för lågfrekvent ljud inomhus. Ljud från alla de 36 
planerade verken ingår. 

3.5 Low frequency noise from large wind turbines – 
Quantification of the noise and assessment of the 
annoyance. 

I referens 18 redovisas en sammanfattning av ett delprojekt. Delprojektet 
avser mätningar och metoder för lågfrekvent ljud från stora vindkraftverk. 

Projektet ”Low frequency noise from large wind turbines” består av en serie 
av undersökningar med en ansats att öka kunskapen om lågfrekvent ljud från 
vindkraftverk. I referens 18 ges en översikt av den del av projektet som 
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behandlar objektiva mått såsom ljudalstring, ljudmätning och resultat, 
ljudutbredning, hörbarhet och maskering. 

Från dessa undersökningar föreslås en konsistent metod att beräkna 
lågfrekvent ljudnivå vid bostäder i omgivningen, utomhus och inomhus. 
Vidare föreslås en metod för utvärdering av hörbarhet och maskering av 
lågfrekvent ljud. 

Störning av lågfrekvent ljud från vindkraftverk kommer att diskuteras i en 
annan del av projektet som utförs av Section of Acoustics vid Aalborg 
University och Delta. 

Projektet initierades efter en växande oro hos allmänheten att stora 
vindkraftverk skulle emittera mer lågfrekvent ljud än de mindre 
vindkraftverken som redan är i drift. I detta projekt definieras stora 
vindkraftverk som vindkraftverk med en nominell effekt över 2 MW. Eftersom 
inga existerande undersökningar kunde bekräfta eller motsäga detta, 
utformades en en serie undersökningar som kunde ge den nödvändiga 
bakgrundsinformationen. 

För att försäkra kontinuitet i studier av ljud från vindkraftverk och 
tillämpligheten av resultaten har existerande mätstandarder och –metoder 
använts och sträckts ut till lågfrekvensområdet där det är nödvändigt. 

Vid valet av vindkraftverk för mätningar i projektet pekades verken vid DTUs 
försöksplats vid Risø i Høvsøre ut. Dessa vindkraftverk representerar de 
största vindturbinerna i Danmark vid tiden för undersökningen. 
Vindturbinerna som inkluderats i detta projekt är prototyper och resultaten 
ska inte generaliseras utan noggranna överväganden. 

Undersökningen visar att det är en mindre ökning av lågfrekvensljudet av 
storleksordningen 2 -3 dB relativt sett och att denna ökning beror 
huvudsakligen på toner från växellådan, etc.  Eftersom hörbara toner i ljudet 
från vindkraftverk anses oacceptabelt i de flesta länder, är det en stark 
drivkraft för tillverkarna att reducera nivån av tonerna. Med den nödvändiga 
tonreduktionen kommer ökningen av lågfrekvensspektrum att vara mindre än 
1 dB. 

Bladens passage av tornet har nämnts som en specifik källa för lågfrekvent 
ljud. En teoretisk studie av detta fenomen har utförts av Risø DTU. Resultatet 
är att växelverkan mellan bladen och tornet skapar ljud bara vid de lägsta 
frekvenserna med en nivå som avtar med ökande frekvens. Studien bekräftar 
resultatet från mätningar på stora vindturbiner och en litteraturstudie, att 
infraljud är försumbart för denna typ av vindturbiner. 

Resultaten från projektet leder till slutsatsen att den nya generationen av 
vindkraftverk inte orsakar mer lågfrekvent ljud hos grannar vid det minsta 
avstånd som definieras i de danska reglerna, än vad de mindre vindturbinerna 
redan i drift orsakar. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrift 2005:16 definieras infraljud ljud med 
frekvenser upp till ca 20 Hz och lågfrekvent ljud som ljud med dominerande 
ljudenergi inom frekvensområdet 20 till 200 Hz. I Figur 16 visas ett diagram 
som illustrerar frekvensområdena mer generellt tillsammans med hörtröskeln 
för ljud vid olika frekvenser. 
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Figur 16 (från referens 18) Illustration av frekvensområdena infraljud, 
lågfrekvent ljud och normalt ljud tillsammans med hörtröskeln. Hörtröskeln 
definieras som den nivå vid vilket ljudet är nätt och jämnt hörbart vid den 
frekvensen. 

Exempel på mätning av ljudnivåskillnaden ute och inne visas i Figur 17 för tre 
olika mätmetoder. 3D- metoden ger högre ljudnivå inomhus vilket ger lägre 
ljudisolering för frekvenser över 63 Hz. I 3D-metoden mäts ljudnivån inne 
bara i hörnen av rummet, medan de två andra metoderna innehåller 
mikrofonpositioner även inne rummet på avstånd från rummets 
begränsningsytor. Över 63 Hz kan det dock vara rimligt att korrigera för 
rumsmedelvärdet enligt referens 18. 
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Figur 17 (från referens 18) Exempel på mätning av skillnad mellan ljudnivå 
ute och ljudnivå inne för ett litet rum. Mätningen har gjorts med tre metoder. 

I Figur 18 visas spektrumformen för ljud från vindturbiner av olika storlek. 
Små och stora vindkraftverk har ungefär samma form även om den totala 
nivån är högre för stora vindkraftverk. Kurvorna som representerar de stora 
vindturbinerna är ungefär 2 – 3 dB över medelvärdet av alla mindre 
vindturbiner i frekvensområdet under 200 Hz. Det beror framförallt på 
innehåll av toner i växelljudet. 
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Figur 18 (från referens 18) A-vägda ljudeffektspektra grupperade efter 
märkeffekt och medelvärdesbildade. Den blåa kurvan är medelvärdet av de 
fyra vindturbiner större än 2 MW som mättes i projektet och den oranga 
kurvan är medelvärdet av ytterligare 5 mätningar som fanns i Deltas databas. 
De vertikala staplarna indikerar plus/minus en standardavvikelse i 
medelvärdet av vindturbiner upp till 2 MW. 

Ett viktigt resultat från mätningarna är att infraljud är försumbart. 

3.6 Kvantifiering av områden med lägre bakgrundsljud än 
normalt vid vindkraftsprojektering 

I ett snart avslutat examensarbete initierat vid ÅF-Ingemansson och med stöd 
av Arise Windpower AB har Daniel Appel undersökt en metod att kvantifiera 
områden med lägre bakgrundsljud än normalt, se referens 19. 

Syftet med projektet är att skapa underlag för adekvata mätningar av 
bakgrundsljud på platser för planerade vindkraftverk genom att registrera 
ljudnivån under relativt lång tid för att på ett vetenskapligt tillförlitligt sätt 
kunna beskriva ljudmiljön. Detta skall resultera i en metod som vid 
vindkraftprojektering kan användas för att kvantifiera huruvida 
bakgrundsnivån i ett område (t.ex. vid närmaste bebyggelse) är lägre än 
normalt, trots att det blåser ordentligt vid navhöjd. Därtill undersöks hur 
bakgrundsljud påverkar hörbarheten av vindkraftsljud och hur detta kan 
användas i svenska riktlinjer för vindkraftsljud. 

En del av syftet med den studie, som presenterats i denna rapport, har varit 
att undersöka hur bakgrundsljudet varierar med olika meteorologiska 
förhållanden samt att analysera hur dessa variationer påverkar hörbarheten 
av vindkraftsljud – särskilt i områden med lågt bakgrundsljud. Av den 
anledningen var det naturligt att börja med en ordentlig genomgång av vad 
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som tidigare gjorts inom detta forskningsområde. Baserat på de erfarenheter 
och slutsatser som framkommit i projektet (och i litteraturstudien) föreslås en 
metod för att kvantifiera områden med lägre bakgrundsljudnivå än normalt. 
Detta för att skapa underlag för framtagandet av nya svenska riktvärden för 
vindkraftsanläggningar vilka förhoppningsvis är bättre anpassade för att ange 
de nivåer hos vindkraftsljudet som kan accepteras (vid närmaste bebyggelse) 
vid olika vindhastigheter. Förhoppningsvis resulterar den nedan föreslagna 
metoden till att man i framtiden skall kunna lokalisera vindkraftverken till 
områden där de kan utnyttjas effektivt samtidigt som gällande riktvärden ej 
överskrids. Samt att man med större säkerhet, än i dagsläget, redan under 
planeringsfasen av ett vindkraftsprojekt skall kunna identifiera områden med 
låg bakgrundsnivå där det av Naturvårdsverket föreslagna strängare 
riktvärdet 35 dB(A) bör tillämpas. 

Studien har klarlagt att för att få till skott en storskalig utbyggnad av 
vindkraften i Sverige krävs åtgärder vilka syftar till att förändra de svenska 
föreskrifterna gällande ljud från vindkraftverk där avvikelser av 
bakgrundsnivån både anses kunna verka positivt och negativt på hörbarheten 
av vindkraftsljud. Sammanfattningsvis kan en rad allmängiltiga slutsatser 
dras. 

Bakgrundsnivåns variation med vindhastigheten bör inkluderas i nya svenska 
riktvärden eller allmänna råd (för ljud från vindkraft) vilket sannolikt skulle ge 
ett mer ”rättvis” bedömning av störningsrisken 

Vid framställandet av nya föreskrifter enligt ovan bör lärdomar från 
motsvarande utländska föreskrifter tillvaratas  

Om bakgrundsljud inkluderas i föreskrifter rörande vindkraftsljud bör endera 
90- eller 95-percentilnivån användas, då dessa (enligt erfarenheter från andra 
länder) visat sig ge väl fungerande riktvärden  

På platser med från normalfallet avvikande bakgrundsnivåer, t.ex. i 
topografiskt vindskyddade och lantliga miljöer förordas långtidsmätningar för 
att karlägga ljudmiljön 

För vindinducerat vegetationsbrus finns det färdiga prediktionsmodeller för 
frekvensspektra och för total A-vägd ljudnivå vilka kan hantera 
vegetationsbestånd med relativt komplexa geometrier 

I den studie, som presenteras i denna rapport, har fokus lagts på 
framtagandet av en metod för att kvantifiera huruvida ett område bör 
betraktas som ett med låg bakgrundsnivå eller inte vid vindkraftprojektering. 
Resultat från en långtidsmätning (av bakgrundsljud och vindförhållanden) i 
lantlig miljö i närheten av en planerad vindkraftpark har använts vid 
framtagandet av ett förslag till en sådan metod, som kan bestå i tre steg. 
Inledningsvis identifieras områden med ”ljudkänsliga punkter” varefter dessa 
kvantifieras via långtidsmätningar av både ljudmiljön men även de 
meteorologiska förhållandena i området. Via förslagsvis regressionsanlays 
(kurvanpassning) kan bakgrundsnivåns variation med vindhastigheten påvisas 
vilken i ett senare skede kan jämföras mot motsvarande kurva för 
vindkraftsljudet. Därefter jämförs dessa data mot vinddata uppmätta vid den 
planerade vindkraftsanläggningen för att undersöka hur stor del av mättiden 
det är stora procentuella skillnader i vindhastighet dem emellan. Hur stor del 
av mättiden kan då betraktas som ”en väsentlig del”? Definitionen ger 
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utrymme för tolkningar vilka kan verka både positivt och negativt för en 
storskalig utbyggnad av vindkraft. Jämförelse av tersbandsspektra för 
vindkraftsljud och bakgrundsljud kan användas för att påvisa om det 
föreligger någon risk för störning.  

Slutsatsen av denna studie är att en högkvalitativ kvantifiering av 
bakgrundsnivån i ett område fordrar data från långtidsmätningar, utförda 
under ett par veckors tid för varje årstid. Utöver ljudmiljön bör även de 
meteorologiska förhållandena (vindhastighet och vindriktning) i området 
kvantifieras. Detta eftersom de har visat sig vara av stor betydelse för 
maskering av vindkraftsljud via vindinducerat vegetationsbrus. Simuleringar 
av bakgrundsnivån, med hänsyn tagen till inverkan från vindturbulens, kan 
användas som ett komplement till dessa långtidsmätningar. Vidare verifiering 
av prediktionsmodellernas tillämpbarhet på områden med låg bakgrundsnivå 
fordrar dock att ytterligare långtidsmätningar sker i sådana områden. Den 
föreslagna metoden bör användas för att säkerställa att en korrekt bedömning 
görs rörande bakgrundsnivån i områden med ”ljudkänsliga punkter”. Detta 
eftersom en överskattning av bakgrundsnivån sannolikt leder till en ökad risk 
för ljudstörning medan en underskattning leder till en omotiverat stor 
effektminskning hos vindkraftsanläggningen ifråga. 

3.7 Equivalent Sound Pressure Level Measurements from 
Wind Turbines using Microphone Arrays 

I ett snart avslutat examensarbete initierat vid ÅF-Ingemansson har Tommy 
Vikberg undersökt en metod att mäta ljudimmission från vindkraftverk med 
mikrofonarrayer, se referens 20. 

I arbetet undersöks möjligheten att använda en akustisk kamera för att mäta 
buller härrörande från vindkraftverk. Flertalet tidigare rapporter behandlar 
ljudmätning från vindkraftverk med akustisk kamera i 
produktutvecklingssyfte, d.v.s. ljudkällorna lokaliseras spatialt på 
vindkraftverket. Detta arbete koncentreras istället på att mäta den totala 
ekvivalenta ljudnivån från ett helt vindkraftverk. Skillnaden ligger främst i att 
vid produktutveckling efterfrågas en bra spatial upplösning medan vid 
mätning av total ljudnivå eftersträvas att fånga in bullret från hela 
vindkraftverket genom att bara använda en fokuseringspunkt. Utifrån teori för 
beamforming beräknas och visas responsen för fem olika typer av arrayer. 
Dessa är en symmetrisk-, en slumpmässig-, en kors-, en linjär- samt PAKs 
spiralarray. Speciell vikt läggs vid linjära arrayer där, av ÅF-Ingemanssons, 
tidigare uppmätta ljudnivåer, indelade i tersband, används vid utförandet av 
en beräkning ljudkällans undertryckning som funktion av infallsvinkeln. 
Resultatet visar på att en array av ca 3 meter uppfyller kraven att inte 
undertrycka responsen vid en 8 graders infallsvinkel mer än 3 dBA. 

Nämnas kan också att ett examensarbete vid KTH i samarbete med 
Acoutronic AB har nyligen startat. Uppgiften blir att verifiera den nu 
implementerade ljudeffektalgoritmen som GFaI, leverantören av Acoustic 
Camera, tagit fram. 
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4 Framtida utveckling 

Osäkerheter finns fortfarande kring några frågor. 

Ljudemission från vindkraftverk i skogsterräng. Är det mer turbulens i vinden 
i skogsterräng och hur inverkar det på ljudalstringen? Hur inverkar sned 
anströmning mot rotorn på ljudalstring? 

Ljudutbredning i skogsterräng. Naturvårdsverkets beräkningsmodell för 
spridning av vindkraftsljud över land förutsätter plan mark i öppen terräng. 
Den tar alltså inte hänsyn till skogsmark med porös yta, träd som sprider 
ljudet, vattensamlingar och bergsytor, ej heller till horisontella variationer av 
gradienter för vindhastighet och temperatur. Jämför med motsvarande 
beräkningsmodeller för väg, järnväg och industri, vilka tar hänsyn till 
markytans porositet och topografi. Nord2000 är en sådan beräkningsmodell, 
men den är inte validerad för skogsterräng och stora avstånd. Behov finns 
alltså av att validera Nord2000 för ljudutbredning över skog. 

N 

Ljudutbredning över hav. Markus Wallenberglaboratoriet, MWL/KTH, har tagit 
fram förslag till ändring av den befintliga modellen genom att ändra 
omslagsavståndet för cylindrisk spridning från 200 m till 700 m. Det finns 
dock fortfarande kvar osäkerheter, se tidigare nämnda reservationer. Den 
modellering som görs vid FOI i samarbete med MWL/KTH och Uppsala 
Universitet, se avsnitt 2.3, kan ge svar på ytterligare frågor. I projektet bör 
även beräkning och jämförelse med Nord2000 ske. Jämförelse bör även ske 
genom beräkningar med Nord2000, se referens 13. Nord2000 är en 
ljudutbredningsmodell som är gemensamt framtagen av de nordiska 
länderna. Nord2000 är en strålgångsakustisk modell där effekten av 
markdämpning modelleras med geometrisk strålgångsteori och effekten av 
skärmdämpning med geometrisk diffraktionsteori. 

Exempel på frågor kring ljudutbredning över hav som bör besvaras är: Hur 
inverkar källhöjden och det faktum att källan är utbredd över en stor 
diameter? Vid MWL/KTHs mätningar i Kalmarsund var källhöjden 30 m. Ett 
stort havsbaserat vindkraftverk kan ha källan utspridd över höjder mellan ca 
50 – 150 m. Se t ex bilden i Figur 11. Vad händer med ljudutbredningen om 
källan är på 100 m höjd istället för 30 m höjd? Vid analysen av mätresultaten 
från Kalmarsund gjordes antagandet att signalen vid 200 Hz reducerades med 
i medeltal 14 dB på grund av markdämpning. Detta är en effekt som kan ha 
betydelse för ljudimmissionen på land, där frekvensområdet kring 200 Hz har 
stor inverkan på dBA-nivån, och den bör undersökas mer. Den bör så 
småningom bakas in i Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Mätningar av ljud 
från havsbaserad vindkraft, t ex vid Lillgrund, Bockstigen eller någon dansk 
anläggning bör ske där Naturvårdsverkets korrigerade modell visar på 
ljudnivå kring 40 dBA eller mer för att få mer underlag till modellen. 

Maskering av vindkraftljud och hörbarhet. Om ljudet från ett vindkraftverk 
inte hörs vid en bostad på grund av maskerande ljud kan ljudet i sig inte 
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heller vara störande. Frågan är, vid vilken nivå ljudet blir störande? Det finns 
flera olika undersökningar kring detta och en sammanställning bör ske. 

Bakgrundsljud i vindskyddade lägen. Det behövs mer erfarenhet och 
mätresultat från redan byggda vindkraftverk där bostäder vid vindskyddade 
platser kan misstänkas få större risk för upplevd störning vid 40 dBA än 
platser med normal vind. 

Lågfrekvent ljud från vindkraftverk. Det dyker upp fler och fler frågor kring 
detta. Det kan finnas anledning att skaffa sig mer kunskap om detta. T ex kan 
det behövas fler mätningar av ljud inomhus kompletterat med mätningar av 
husets ljudisolering för att bygga vidare på Deltas undersökning och anpassa 
den till svenska förhållanden. 
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